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ЛІМЕРЫК ЯК ЖАНР: УПЛЫЎ ТРАДЫЦЫЙ АГЛІЙСКАГА 

АБСУРДУ НА СУЧАСНУЮ БЕЛАРУСКУЮ ЛІТАРАТУРУ 

 
This article is dedicated to limerick, a new genre for the Belarusian literature. 

Peculiarity of its adoption and modification of its form and content are taken under 

consideration here. 

 

Лімерык – гэта напісанае анапестам пяцірадкоўе, дзе першы, другі і 

пяты радкі звычайна даўжэйшыя і рыфмуюцца паміж сабой, а зрыфмаваныя 

трэці і пяты – на стапу карацейшыя (аабба), у кананічным выглядзе канец 

апошняга радка паўтарае канец першага. 

У лімерыку рэгламентаваны змест кожнага радка: у першым 

адбываецца знаѐмства з галоўным героем, якому звычайна папярэднічае 

эпітэт-прыметнік (гэта можа быць якая-небудь недарэчная якасць, з якой і 

вынікае далейшы нонсэнс); другі – дзеянне, якое ѐн зрабіў; далей адбываецца 

развіццѐ падзей, вынік, а потым ацэнка, якую аўтар дае герою. 

Камічнасць у лімерыку, па меркаванні рускай даследчыцы 

Е. І. Ражавай, дасягаецца праз бессэнсоўнасць зместу або праз незвычайнасць 

паводзінаў герояў [4, 328]. Першапачаткова сэнсаўтваральным элементам 

лімерыка быў абсурд, нонсэнс, поўная адсутнасць логікі, але з цягам часу 

гэты жанр перайшоў з абсурднага ў больш сатырычны. 

Асаблівасцю лімерыкаў з’яўляецца тое, што яны пішуцца з 

выкарыстаннем неалагізмаў, каламбураў, паэтыкі прымітывізму, 

вызначаюцца абсурднасцю, неверагоднай выдумкай і парадаксальнасцю. 

Існуюць некалькі гіпотэз паходжання назвы жанра. Некаторыя 

звязваюць назву з ірландскім горадам Лімерык (англ. Limerick, ірл. 

Luimneach), жыхары якога складалі жартоўныя песні і гэткім чынам 

спаборнічалі ў бязглуздзіцы. Іншыя звязваюць назву з рэфрэнам песень, якія 

выконвалі ірландскія салдаты, якія служылі ў войску пры французскім каралі 

Людовіку XIV. На сваіх вечарынах салдаты спявалі песні (часта 

непрыстойнага характару), якія заканчваліся аднымі і тымі ж словамі – «Will 

you come up to Limerick?»  («Ці вернешся ты ў Лімерык?») [4, 327]. 

Лімэрыкі існавалі толькі ў вуснай народнай творчасці да таго моманту, 

пакуль у Лондане ў 1821 г. не выйшаў першы зборнік лімерыкаў «The History 

of Sixteen Wonderful Old Women», а затым у 1822 г. – «Anecdotes and 

Adventures of Fifteen Gentlemen». Аднак усѐ ж такі сусветную папулярнасць 

жанру прынесла выданне «Кнігі бязглуздаў» («A Book of Nonsense») Эдгарда 

Ліра ў 1846 г. Адносна гэтага выдання трэба адзначыць, што вершы ў 

зборніку, хаця і мелі ўжо форму лімерыка, яшчэ так не называліся. Афіцыйна 

слова “лімерык” увайшло ў англійскую мову ў 1898 г., калі было зафіксавана 

ў Оксфардскім слоўніку (Oxford English Dictionary), дзе яго значэнне 



тлумачыліся як «непрыстойныя абсурдныя вершы» (у арыгінале – «indecent 

nonsense verse») [4, 329]. 

У беларускай літаратуры лімерык з’явіўся нядаўна, дзякуючы 

перакладу М. Шчура «Кнігі бязглуздаў» Э. Ліра і А. Хадановічу, які стварыў 

арыгінальныя беларускія лімерыкі, сабраныя ў кнізе «Землякі, альбо 

Беларускія лімерыкі» (2005 год). Таксама жанр лімерыка засвоіў 

С. Балахонаў, стварыўшы цыкл вершаў, прысвечаных гораду Гомелю. 

У беларускіх і англійскіх лімерыках шмат агульных рысаў, сярод якіх 

выкарыстанне трапных выразаў, дакладнай рыфмы (рыфма, у якой 

супадаюць націскныя і паслянаціскныя гукі [7, 311], часам нават складанай, а 

таксама наяўнасць каламбураў (від дакладнай састаўной рыфмы, якая 

ствараецца амонімамі, амафонамі, амографамі і спалучэннямі іншых слоў). 

Выкарыстоўваецца звычайна для камічнага эфекту [7, 314], гульні слоў; 

напрыклад, у А. Хадановіча: 

 

Лунатычка адна ў Лунінцы, 

каб лунаць, грызла ў сне ледзянцы. 

Іхны смак – лепей сплюнь! 

Пасівеўшы, як лунь, 

аддала ад гідоты канцы [8, 20]. 

 

У працяг традыцыі Э. Ліра (прыклад 1) шырока выкарыстоўваецца 

чорны гумар і ў А. Хадановіча (прыклады  2, 3): 

 

Прыклад 1: 

Вельмі грозная пані з Пэкіну 

Ўнучцы кажа: “Ў агонь цябе кіну!” 

Тая котку дае: 

“Лепш спаліце яе, 

Невыносная пані з Пэкіну!” [5] 

(пераклад М.Мартысевіч) 

 

Прыклад 2,3: 

Мафіѐзныя хлопцы з Дуброўна 

канкурэнтам адпомсцілі кроўна: 

падагрэтай смалой, 

потым бензапілой… 

Карацей, пагулялі цудоўна! [8, 39]. 

 

Тры сястры-камікадзэ з Расонаў  

з даху скочылі без парасонаў. 

З’ехаў дах з галавы!.. 

Іх цяпер ад травы  

аддзірае касільнік газонаў [8, 45]. 

 



Таксама працягам традыцыі, на маю думку, з’яўляецца і афармленне 

самой кнігі «Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі», бо яна, як «Кніга 

бязглуздаў», змяшчае запамінальныя малюнкі. Адрозненне толькі ў тым, што 

да сваѐй кнігі Э. Лір рабіў малюнкі сам, а для выдання А. Хадановіча гэта 

зрабіла літаратуразнаўца і мастачка Наталля Паваляева. 

Аднак трэба заўважыць, што беларускі (можна весці гаворку нават 

увогуле пра славянскі) варыянт лімерыкаў мае шэраг адрозненняў ад 

англійскіх канонаў гэтага жанру. Так, напрыклад, рыфмы першага і пятага 

радка англійскага лімерыку ідэнтычныя (прыклад 1), а ў беларускім і рускім 

варыянце часцей выкарыстоўваецца аманімічная рыфма (прыклад 2). Такую 

з’яву некаторыя даследчыкі тлумачаць асаблівасцямі славянскіх моў у 

параўнанні з англійскай, у якой сярэдняя даўжыня слова ў два-тры разы 

меншая, чым у славянскіх мовах, таму пяцірадковая англійскай страфа 

з’яўляецца больш інфарматыўнай. Для прыкладу варта параўнаць лімерыкі 

Э. Ліра і А. Хадановіча: 

 

Прыклад 1: 

There was a Young Lady of Russia, 

Who screamed so that no one could hush her; 

Her screams were extreme, 

No one heard such a scream, 

As was screamed by that lady of Russia [9]. 

 

Прыклад 2: 

Абяцанкам палітыка з Горадні 

не даюць болей веры ні горад, ні 

сужаніца, ні дзеці. 

Ой, што робіцца ў свеце! 

Ой, відаць, пачынаюцца гора дні! [8, 59]. 

 

Асаблівасцю лімерыкаў А. Хадановіча ў параўнанні з творчасцю 

Э. Ліра і, напрыклад, расійскага творцы В. Калегорскага («В подражание 

лимерикам», 2005) з’яўляецца першаснае значэнне нацыянальнага аспекту, 

бо аўтар свядома выбірае выключна беларускія тапонімы. Як адзначае спадар 

А. Хадановіч у прадмове да кнігі лімерыкаў, яму «падалося цікавым насяліць 

псеўда-ангельскім нонсэнсам беларускія гарады і вѐсачкі, родныя, 

прыветныя, аддаючы даніну павагі вельмішаноўным землякам» [6]. Варта 

адзначыць, што кніга падзелена на сем цыклаў – па колькасці абласцей на 

карце краіны, і ў дадатак – Мінскія лімерыкі, дзе зрыфмаваныя вуліцы 

сталіцы. 

Выключнасць беларускіх лімерыкаў яшчэ і ў тым, што персанажам 

уласціва пэўная сацыяльная роля, яны больш індывідуалізаваныя ў 

параўнанні з традыцыйнымі героямі. У англійскамоўным творы гэтага жанру 

герой раскрываецца ў асноўным праз яго супрацьпастаўленне грамадству, з 

чаго і вынікае нонсэнс. Андрэй Хадановіч надае дзейным асобам сваіх твораў 



нацыянальны каларыт, уводзіць яркія вобразы, пазнавальныя тыпажы. Са 

старонак кнігі Беларусь паўстае для чытача разнапланавай, бо тут суіснуюць 

«палітычныя змагары», «літаратары», «мастакі», а таксама «мафіѐзныя 

хлопцы», «стогадовая бабка», «пастаянныя жыхары Валадаркі». Лімерыкі 

Хадановіча – гэта невялічкае падарожжа не толькі ў прасторы, але і ў часе. 

Так, напрыклад, поруч з пазнавальнымі героямі сучаснасці мы сустракаемся 

са «збяднелым шляхціцам»: 

 

У збяднелага шляхціца з Крэва 

ні гарэлкі няма для сугрэву, 

ні гуркоў, ні маслін, 

ані іншых раслін, – 

акрамя геральдычнага дрэва [8, 65]. 

 

Знайшлі сваѐ месца ў лімерыках і праявы сѐнняшняга часу, што 

выявілася не толькі ў тэмах твораў, але і на моўным узроўні. Беларускія 

аўтары лімерыкаў, А. Хадановіч (прыклад 1) і С. Балахонаў (прыклад 2), 

даволі ахвотна ўжываюць слэнг сучаснай моладзі, часам выкарыстоўваюць 

макаранічную мову (мова, перанасычаная варварызмамі, з дапамогай якой 

ствараецца камічны эфект [7, 90]. 

 

Прыклад 1: 

Да шляхетнай паненкі з Заслаўя 

так нядоўга каханнем палаў я! 

Я сказаў ѐй: “Мужчыны  

порткі праць не павінны!”, 

а паненка: “У нас раўнапраўе!” [8, 108] 

 

Два расісты з праспекту Скарыны 

б’юць у крамах адзення вітрыны: 

у жаночай бялізны 

бюст ня надта вялізны, 

манекены ж – мурынкі й мурыны. [8, 146] 

 

Прыклад 2: 

Чарнакніжнік бялявы з Чарнігаўскай 

Меркаваў учыніць free fly in the sky. 

Ды чароўны заклѐн 

нечканы даў плѐн. 

“Nevermore” – крук крычць з тьмы кладбищенской... [3]. 

 

Жанр лімерыка на сучасным этапе найбольш поўна выявіўся ў 

творчасці А. Хадановіча, які здолеў спалучыць у ім традыцыйныя і 

наватарскія рысы, што дапамагло ўдала адаптаваць заходні жанр на 

беларускай глебе. Важнай асаблівасцю мадэрнізацыі жанра стала тое, што ѐн 



займеў больш трывалую сувязь з нацыянальным, народным, адарваўшыся ад 

абсурду і набліжаючыся да камічнага. Гэта даказвае, што для беларускай 

літаратуры, адной з самых сялянскіх у свеце па нацыянальных адметнасцях і 

архетыпах, не характэрны поўны абсурд (гэта выяўляецца не толькі ў паэзіі, 

але і ў драматургіі – тэатр абсурду), бо ў «беларускім кантэксце і нонсэнс 

набывае сэнс» [6]. 

Трэба адзначыць, што лімерык не проста трывала ўвайшоў у жанравую 

сістэму сучаснай беларускай літаратуры, але і здолеў паўплываць на яе. Так, 

напрыклад, мы сустракаем рысы лімерыкаў, напрыклад, у страфічнай форме 

туюга В. Жыбуля, які сам і адзначыў пэўнае падабенства паміж сваімі 

творамі і лімерыкам. Гэтае падабенства выяўляецца ў тым, што, па-першае, 

аўтар дастаткова часта выкарыстоўвае імя ў першым радку ці проста 

прыгадвае асобу, а па-другое, надзяляе свайго героя нейкай незвычайнай 

рысай або выключнымі і нават абсурднымі паводзінамі: 

 

За сценкаю сусед Раман 

завѐў чарговы свой раман. 

А я падглядваў і падслухваў – 

і напісаў пра ўсѐ раман [1]. 

 

Не кахала Пія Ніна, 

хоць той граў на піяніна. 

Пій паіў Яніну з гора: 

- Пі, Яніна!.. Пі, Яніна!... [2, 33]. 

 

Выкарыстанне рысаў лімерыка ў межах іншых жанраў (магчыма, 

несвядомае) пацвярджае цікаўнасць да гэтага жанру і натуральнасць яго ў 

сучаснай беларускай літаратуры. 
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